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 ما هو طريق رومية للخالص؟: السؤال
 

طريق رومية للخالص طريقه لمشاركه أنجيل الخالص بأستخدام آيات كتابيه من رسالة يولس الرسول الي أهل : الجواب
ننا قبول الخالص وما هى نتائج أنها وسيله سهله وفعاله لتوضيح أحتياجنا للخالص وكيف قدم هللا الخالص وكيف يمك. رومية

 .الخالص 
 

جميعنا قمنا . جميعنا أخطأنا". اذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد هللا) "23:3روميه (أول آيه فى طريق رومية للخالص هى 
 . يقدم صورة مفصلة عن الخطيئة فى حياتنا ) 18- 10:3روميه. (ال يوجد أى شخص بال خطيئه. بأفعال ال ترضى هللا

 
وأما هبة هللا . آلن أجرة الخطيه هى موت" توضح لنا عواقب الخطيه ) 23:6رومية (ه الثانيه فى طريق رومية للخالص اآلي

 .أجره خطايانا هى الموت وليس مجرد الموت الجسدى بل الموت األبدى ". فهى حياه أبديه بالمسيح يسوع ربنا
 

وأما هبة هللا فهى حياه أبديه ) " 23:6(ى الشاهد الكتابي روميه اآليه الثالثه فى طريق رومية للخالص تبدأ من حيث أنته
يسوع ". ولكن هللا بين محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات المسيح ألجلنا" يوضح لنا ) 8:5(وفي روميه ". بالمسيح يسوع ربنا
هللا قد قبل موت المسيح بدال عن و قيامه يسوع من االموات توضح لنا أن .موت يسوع دفع ثمن خطايانا. المسيح مات ألجلنا

 .خطايان ا
 

ألنك أن أعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن هللا أقامه ) "9:10(الوقفه الرابعه فى الطريق الى رومية نجدها في رومية 
وفي . فنخلص بسبب موت المسيح ألجلنا كل ما علينا هو أن نؤمن به واثقين أن موته قد دفع ثمن آثامنا". من االموات خلصت

. يسوع مات لدفع ثمن خطايانا وأنقاذنا من الموت األبدى". ألن كل من يدعو بأسم الرب يخلص"يكرر ) 13:10(رومية 
 . الخالص والغفران من الخطايا متاح لكل من يؤمن بالمسيح يسوع كرب و مخلص 

 
فأذ قد تبررنا بااليمان " نا هذه الرساله الرائعه يقدم ل) 1:5روميه (الجزء األخير من طريق رومية للخالص هو نتيجه الخالص 

" يعلمنا ) 1:8روميه (و. من خالل يسوع المسيح يمكننا أن نكون على عالقه سالم مع هللا". لنا سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح
أنه ألجل موت ). حبل حسب الرو(أذ ال شىء من الدينونه اآلن على الذين هم فى المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد 

فأنى متيقن أنه ال ) "39-38:8رومية (وأخيرا لنا هذا الوعد من هللا فى . يسوع ألجل خطايانا لن نحاسب ثانيه على خطايانا
موت وال حياة وال مالئكة وال رؤساء وال قوات وال أمور حاضرة وال مستقبلية وال علو وال عمق وال خليقة أخرى تقدر أن 

 ". التى فى المسيح يسوع ربنا تفصلنا عن محبة هللا
 

أن الثقه . تذكر بأن ترديد هذه الصاله أو غيرها لن يخلصك. هل تريد أن تتبع طريق رومية للخالص؟ اليك نموذج بسيط للصاله
هذه الصاله هى ببساطه طريقه للتعبير عن ايمانك وثقتك بال وشكرك له على . فى المسيح هو الذى سيخلصك من الخطايا

ولكني أؤمن أن يسوع المسيح تحمل عني العقاب ومن خالل . يارب، أعلم أنني أخطأت أمامك وأني أستحق العقاب. "انهغفر
أشكرك لغفرانك ولنعمتك الغنية التي تمنحني الحياة . أنني ابتعد عن آثامي وأضع ثقتي فيك لخالصي. ايماني به تغفر خطيئتي

 !"آمين ! األبدية
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